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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2017 – COMPEL 
 
OBJETO:  
 
Registro de Preços para fornecimento de vale combustível, nas modalidades eletrônica e 
impressa, para atender às demandas dos órgãos da administração  da Prefeitura Municipal de 
Camaçari-BA.Municipal de Camaçari-BA. 
 
IMPUGNANTE:  
 
TRIVALE ADMINISTAÇÃO LTDA  
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/10/2017, às 13h31min, foi protocolado na recepção da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio – CMP o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública. 
 
 
DOS FATOS 
 
 
Insurge-se a impugnante em breve síntese que: 
 
(...) 
 
  

Ocorre que, ao analisar o edital do certame verificou-se a existência de cláusula restritiva à participação de 
diversas empresas no certame, mormente no que tange à exigência de índice de endividamento menor ou 
igual a 0,50 e ticket em papel.  

Corno tal proceder, como dito, constitui grave ilegalidade (Lei n2 8.666/93, art. 32 c/c art. 37, XX da CF/88), 
busca esta Impugnação a apuração do ocorrido, com a consequente correção do ato convocatório.  

 
(...) 
 

Cabe destacar ainda que, a saúde financeira da empresa Impugnante é fato notório, principalmente diante 
dos inúmeros contratos assumidos perante clientes públicos, tais como a Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, sendo a Impugnante responsável pelo gerenciamento da frota de todas as 
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viaturas da Polícia Militar do Estado, razão pela qual, mais uma vez, demonstra-se a desnecessidade de 
comprovação de um índice igual ou inferior a 0,50. 

  
E indubitável que para a avaliação da capacidade econômico-financeira das empresas licitantes foram 
utilizados critérios que violam flagrantemente os princípios da razoabilidade, motivação, proporcionalidade, 
competição, finalidade, dentre vários outros.  

 
 
(...) 
 

Como exemplo, a Impugnante traz aos autos cópia do balanço patrimonial de 2 empresas de destaque no 
mercado de gerenciamento de benefícios. Percebe-se que o quociente de endividamento de nenhuma 
delas atende ao exigido pelo edital. Assim temos os seguintes índices:  

 
Nutricash Serviços Ltda. — 0,85  
Policard Systems e Serviços SA — 0,89  

 
Por consequência, restando reduzido o número de licitantes, haverá efetivo prejuízo ao interesse público, 
na medida em que, restringindo a participação de fornecedoras, estar-se-á minorando a possibilidade de 
se chegar ao objetivo da disputa, qual seja, a contratação de empresa capaz de realizar o objeto licitado 
pelo menor preço.  

(...) 
 

DO PEDIDO 

Pelo exposto e do mais que nos autos consta, espera e requer a Vossa Senhoria a PROCEDÊNCIA da 
presente impugnação para retificar item do Anexo IX do Edital, devendo ser aceito como requisito de 
qualificação econômico-financeira da empresa o Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 1,0 
(um) sob pena de grave restrição ao princípio da competitividade, conforme explicita certidões de diversas 
empresas do ramo, em anexo, bem como requer que seja modificado o Edital para execrar de seu objeto a 
exigência de tíquetes em papel, mantendo apenas a exigência de cartão eletrônico, restabelecendo a 
competitividade do certame hoje prejudicada.  

 
Requer, ainda, que todas as intimações, caso encaminhadas eletronicamente, sejam enviadas ao e-mau 
mercadopublico@cerizzedonadel.com.br com cópia para o em ail licitacoes@valecard.com.br e, caso 
encaminhadas em meio físico, sejam direcionadas ao endereço Avenida Nicomedes Alves dos Santos, n° 
1133, Bairro Altamira, Uberlândia — MG, CEP: 38.411-106.  

Nestes termos, aguarda deferimento.  

DO JULGAMENTO 
 
Inicialmente, a Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no termo de referência 
elaborado pelo setor solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em 
conformidade com os ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa 
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Quanto à alegação de que o Pregão (Presencial)  079/2017 está em lote único, certamente a 
Impugnante não se procedeu a uma atenta leitura do edital. Se assim o fizesse, perceberia a 
existência de dois lotes que  estão detalhados, conforme especificações constantes observando 
o modelo e especificações  no Anexo II - Modelo de Proposta de Preços, como descrito na fl. 26 
do edital disponível no  http://compras.camacari.ba.gov.br/novo/licitacao.php?cod_licitacao=6282: 
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Em relação ao julgamento, será pelo valor global do lote 01 (VALOR GLOBAL DO LOTE 01 - SE 
TAXA DE ADMNISTRAÇÃO = (A+C) OU SE DESCONTO = (A-C) e VALOR GLOBAL DO LOTE 
02 - SE TAXA DE ADMNISTRAÇÃO = (D+F) OU SE DESCONTO = (D-F), conforme item 11.2 e 
11.2.1 do Anexo II - Modelo de Proposta de Preços – Lote 1 e Lote 2, que se completam. 
 
 
Quanto a alegação dos índices contábeis, em seu item 9.1.4, alínea "c" , o edital prevê: 
 
                         (...) 
 

c) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices 
apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento 
próprio, em papel timbrado da licitante, devidamente assinado por Contador ou Contabilista 
habilitado na forma da Lei. Se necessária a atualização do balanço, deverá se apresentado 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente: 

 
c.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 

 
                                                    AC  +  RLP  

ILG = --------------------  >  1,00 (maior igual a um virgula zero) 
                                                    PC + ELP 

 
c.2) ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação: 

 
                                                    AC  

ILC = -------- >  1,00 (maior igual a um virgula zero) 
                                                    PC 

 
c.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 

 
                                                      PC +  ELP  

GEG = ------------------  < 0,50 (menor igual a zero vírgula cinqüenta) 
 

                                                            AT 
 
Em relação ao item 9.1.4, alínea "c.3" do edital, a exigência constante no referido item em nada afronta 
qualquer principio licitatório, notadamente o da isonomia, proporcionando a todos as mesmas condições 
para participar e ampliação da disputa. 
 
As demonstrações contábeis de empresas, apresentam ILG e ILC maior ou igual a 1,00 e grau de 
endividamento total menor ou igual a 0,50, tratando-se de índices usuais para empresas participantes de 
licitações públicas. 

 
 

No referido certame, a exigência dos índices contábeis foi feita sem exageros, e são os índices usuais para 
aferir a boa situação financeira da licitante, os quais vêm sendo costumeiramente utilizados em todas as 
licitações no município de Camaçari, assim como em outros entes públicos. Os mesmos tem sido sempre 
apresentados pelas empresas participantes dos certames, demonstrando que sua maioria atendem aos 
parâmetros estabelecidos. 
 
 
Importante asseverar que é  comumente  aceito que o Grau de Endividamento na ordem de 0,50 revela-se 
razoável para se determinar a saúde financeira de  uma  organização,  sobretudo  daquelas  que  



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

 

Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL  
 

Página 5 de 5 

desenvolvem  atividades  que  implicam  numa  intensa movimentação de recursos,  envolvendo um valor 
significativo, cabe esclarecer que a escolha do o índice para o edital é usual com o fim de avaliar a saúde 
financeira daqueles que pretendem contratar com a Administração. 

 
 
Não há dúvida de que o agente público, ciente das vicissitudes do mercado, especialmente na contratação 
por parte da Administração, estabeleceu certas exigências a fim de, senão eliminar, pelo menos diminuir os 
riscos de a pessoa contratada não ser detentora de capacidade para executar suas obrigações, ainda 
mais, quando estes índices são os recomendados pelo Tribunal de Contas do Estado, salientando que, o 
índice de endividamento rechaçado pela impugnante, bem como o cálculo constante no edital são 
usualmente utilizados por esta Administração, com base nos parâmetros contábeis aplicados nos 
procedimentos licitatórios. 
 
 
As informações referentes a esse Pregão (Presencial)  079/2017 encontram-se disponíveis no 
http://compras.camacari.ba.gov.br/novo/licitacao.php?cod_licitacao=6282, para consulta de todos 
interessados no certame. 
 
Dessa forma, não prospera a alegação de que está havendo afronta aos princípios da isonomia, da 
razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade, nem de que tal exigência “restringe 
indevidamente a competitividade do certame” como alega a Impugnante. 

 
 

DA DECISÃO 
 
 
Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu conhecer da impugnação apresentada 
pela empresa TRIVALE ADMINISTAÇÃO LTDA, para no mérito e julgar IMPROCEDENTE a presente 
impugnação. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 10 de outubro de 2017.  
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